
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA 
Nome do aluno:   Semana: 9 
Professor: Elaine N. Oliveira, Jacqueline M. Souza, 
Simone M. S. Afonso, Valéria B. Fernandes. 

Data: 
03/05/2021 

Turma: Berçário I 

Campo de experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

Objetivo de aprendizagem:   Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, 

apontando-os, a pedido do adulto leitor. 
 

 

 

 

 

 

Olá família, tudo bem? 

Estamos iniciando mais uma semana de atividades. 

Iremos dar continuidade ao Projeto da escola que é: Aprendendo e brincando: 

O Lúdico na Matemática. 

Teremos hoje um vídeo bem curtinho para a criança ir se familiarizando com os 

números, o vídeo vai até o 5, porém lembrando que a idade do BI é até o 

número 3. 

Disponível no link abaixo ou acompanhe com a letra que disponibilizaremos no 

final. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0w2IRqrq-HE&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0w2IRqrq-HE&feature=youtu.be


 

 

 

 

Olá amiguinhos vamos brincar? 

- Olá pessoal o que temos aqui? Uma caixa de presente, o que deve ter na caixa? Bola 

Hã, mas quantas bolas tem aqui? Me ajude amiguinhos. 

1, uma bola vou poder brincar com o pintinho piu piu piu pintinho, vamos jogar bola? 

- Um presente o que será?  Vou abrir. Batata frita gente. 

1, 2, duas batatas fritas, vou comer tudo. 

- Popopó. Olá amiguinhos, oh! uma caixa de presente. O que será que tem nela? 

Vamos abrir? Olha são milhos, vamos contar comigo? 

1,2,3, que delícia quem aí gosta de milho hein?  Eu vou levar para minha casa. 

- Uau uma caixa de presente.  O que será que tem nelas amiguinhos, vamos descobrir? 

Vou abrir. Nossa quanto chocolate, vamos contar comigo? 

1,2,3,4, vou levar para minha casa e fazer chocolates para a madrinha. 

 

- Oi amiguinhos, ué quem deixou essa caixa aqui?  O que será que tem nela? 

Vamos ver o que tem aqui dentro? Que legal são microfones, vamos contar? 



1,2, 3, 4, 5, vou levar para a nossa banda eles vão ficar muito felizes. 

1,2,3,4,5.  Quem gostou bate palmas . 

Não se esqueça de registrar esse momento de aprendizado para compartilhar com as 

professoras. 
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